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Про професію  

Значні трансформації, які відбуваються останнім часом у сфері міжнародних відносин, 

сприяють новому баченню сутності й змісту політичних процесів. Все це має значний вплив 

не лише на оцінку сучасних подій, але й на взаємовідносини між різними країнами, на формування 

нових підходів до рішення міждержавних відносин. З огляду на це, професія фахівця в сфері 

міжнародних відносин є затребуваною, цікавою та актуальною. 

Міжнародні відносини – це освітня програма, основною метою якої є підготовка 

висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародної 

безпеки, які можуть здійснювати політичну, експертно-аналітичну та дипломатичну діяльність 

для вирішення важливих завдань з реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях. 

Що є основним базисом підготовки за програмою «Міжнародні відносини»?  

Основним базисом підготовки фахівців за освітньою програмою «Міжнародні відносини» 

є вивчення декількох іноземних мов, володіння ґрунтовними знаннями з теорії та практики 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародно-політичного 

аналізу для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. 

 



Серед студентів, що навчаються за цією освітньою програмою – представники майже всіх 

областей нашої держави, а їх взаємовідносини, як показує практика, стають дружніми та міцними 

й у подальшому, після закінчення ЗВО.  

Випускаючу кафедру представляє різноманітний за своєю науковою спеціалізацією 

колектив – це доктори та кандидати наук з політичних, юридичних, економічних, історичних, 

технічних наук, що становлять певний «сплав» фахівців з різних галузей, які мають можливість 

здійснювати багатогранну підготовку фахівців. Усі члени кафедри є авторами навчальних і 

методичних посібників, монографій та колективних наукових праць, широко відомих не лише в 

Україні, але й за її межами.  

Навчальний процес  

Колектив кафедри орієнтований на підготовку фахівців нового покоління, які є 

затребуваними сьогодні та будуть користуватися попитом 

у майбутньому, не втрачаючи актуальності. Адже на 

вітчизняному та міжнародному ринках зайнятості є 

потреба у фахівцях, які володіють глибокими знаннями з 

теорії міжнародних відносин, а також практичними 

навиками аналізу, планування, моделювання та 

прогнозування міжнародних відносин, зовнішньої 

політики та основ міжнародного права, інформаційними 

технологіями, мистецтвом ділового спілкування, 

дипломатичного протоколу, церемоніалу тощо. 

Обов’язковим для наших студентів є знання мінімум двох іноземних мов. Студенти, що 

навчаються за освітньою програмою «Міжнародні відносини», вивчають одну мову обов’язкову – 

англійську, а другу – за вибором: французьку, німецьку, іспанську, італійську;  є факультатив з 

вивчення китайської мови.  

 

Працевлаштування / Сфери застосування знань  

Сфера професіональної діяльності бакалаврів, які навчаються за освітньою програмою 

«Міжнародні відносини», включає: 

 регулювання глобальних політичних, економічних, військових, екологічних, культурно-

ідеологічних та інших процесів; 

 забезпечення ефективної роботи посольств, місій та апарату відомств закордонних справ, 

у тому числі Міністерства закордонних справ України, візових центрів; 

 консультування представників центральних та місцевих органів державної влади з 

питань, пов’язаних із сферою міжнародних відносин та зовнішньої політики; 

 налагодження міжнародних зв’язків у суспільно-політичній, економічній та 

соціокультурній сферах; 

 забезпечення професійного перекладу наукової, науково-публіцистичної літератури та 

інформаційних матеріалів із сфери міжнародних відносин;  

 захист інтересів держави та її громадян (фізичних і юридичних осіб), що перебувають за 

кордоном; 

 здійснення експертно-аналітичної діяльності у системі міжнародних відносин. 

  



Основні професії, за якими можуть 

працювати випускники кафедри:  

• аташе;  

• віце-консул;  

• дипломатичний кур’єр;  

• дипломатичний агент;  

• секретар дипломатичного агентства;  

• помічника експерта із 

зовнішньополітичних питань;  

• політичний оглядач;  

• фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері;  

• консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) 

та інші посади.  

 

Фахівці у галузі міжнародних відносин здатні:  

 здійснювати пошук, обробку та застосування нової 

інформації у суспільно-політичних, правових взаємодіях між 

державами; 

 здійснювати підготовку дипломатичних, юридичних та 

інших ділових документів; 

 використовувати іноземні мови в практичній діяльності за 

спеціальністю; проводити прямий і зворотний переклад 

документів з іноземної мови; 

 проводити переговори та дипломатичні бесіди із 

застосуванням комунікативних дискурсів; 

 використовувати програмно-технічні засоби інформації, сучасні інформаційні системи та 

технології для аналізу міжнародних відносин; 

 налагоджувати інформаційний обмін між дипломатичними представництвами України та 

центральними органами державної влади; 

 забезпечити захист інтересів держави та її громадян та організацію дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації у міжнародних відносинах; 

 надавати консультації з питань, пов’язаних з різними аспектами міжнародної діяльності;  

 приймати тактичні та стратегічні рішення в межах своєї компетенції. 

 

Наші випускники можуть працевлаштуватися:  

 у дипломатичних і консульських представництвах України за кордоном; 

 в органах державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів, 

 у представництвах транснаціональних корпорацій і підприємствах різної форми власності; 

 у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях; 

 у комерційних та недержавних структурах, 

 у бюро перекладів, об’єднаннях, культурних центрах, підприємствах, які здійснюють 

зовнішньополітичну діяльність; 

 у наукових інститутах, аналітичних центрах, дослідницьких групах, пов’язаних із 

вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів. 

 

 



 Академічна мобільність 

 Наші студенти мають широкий доступ до 

міжнародних програм академічної мобільності 

(паралельного навчання або стажування в 

вузах інших країн), до міжнародних грантів та 

інших освітніх та наукових проектів. 

Використовуючи програми академічної 

мобільності, майбутні фахівці не лише 

спілкуються з носіями мови, але 

й знайомляться з місцевими історичними пам’ятками, долучаються до культури 

та формують певне уявлення про менталітет різних народів, з якими у подальшому буде 

пов’язана їх професійна діяльність. Звичайно, такі поїздки залишають безліч приємних 

спогадів, адже студентство – це найкраща пора у житті кожної людини.  

Професійно-орієнтовані дисципліни  

У процесі навчання студент має можливість обрати професійно-орієнтовані дисципліни (за 

власним вибором), наприклад:  

  

Блок «Міжнародна безпека»   

• Політичні процеси та інститути країн (регіонів)  

• Історія та зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки  

• Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах  

• Міжнародні організації  

• Міжнародні відносини та світова політика ХХ ст.  

• Сучасні тенденції світових міжнародних відносин  

• Історія та зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи  

• Політико-економічне співробітництво країн ЄС  

• Історія та зовнішня політика країн Азії  

• Основи геополітики та геостратегії  

• Аналіз соціально-економічного та політичного розвитку держав  

  

Блок «Дипломатія та дипломатична служба»  

• Історія дипломатії України  

• Багатостороння дипломатія  

• Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах  

• Міжнародні організації  

• Міжнародні відносини та світова політика  ХХ ст.  

• Сучасні тенденції світових міжнародних відносин  

• Організація роботи дипломатичних установ  

• Безпека дипломатичної служби  

• Публічна та культурна дипломатія  

• Основи геополітики та геостратегії  

• Процес прийняття зовнішньополітичних рішень  

Можливості подальшого навчання  

Випускники, які засвоїли освітню програму «Міжнародні відносини», мають можливість 

продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем, а також підвищувати кваліфікацію та 

отримувати додаткову післядипломну освіту.  


